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VAN EEN AANZIENELYKE PARTY 

KUNSTIGE EN PLAISANTE 

SCHILDER YEN, 
van diverfe voornaame. 

ZOO NEEDERLANDSCHE ALS AN- 
DERE MEESTERS. 

beneevens eenige 

BOETZEERSELS, PLEISTER, ENz. 

Welke alle publicq verkogt zullen worden op Dings- 
_ dag en Woensdag , den 14 en 15 Mey 1776. 

Oe pe KunsrT CoNFRERIE- KAMER VAN PrcTURA: 

In ’s Gravenhage, op de Printégragt, ’s mofgens 
ten 10. en °s namiddags ten 3 uuren precies 

te beginnen. | 

Kunnende dezelve aldaar door de Liefhebbers daags 
voor de Verkooping, zynde Maandag den 13 May van 

’s morgens ten 9 tot ’s namiddag ten 12,en °s nae 
middags van 3 tor 6 uur bezien worden, 

OD OC 
fl 

De Catalogus is te bekoomen by den Vendümeefter Srrirá- 
NUs RreTMULDeR, en by de Boode der gemelde Kamef 

DANIEL VAN Kurer, in de Nieuwftraat, 

Û 

Mits betalende een Stuiver, 

eN 



De gemeeten Schilderyen , op deze Catalogus; 

zyn alle volgens de Rhynlandfche Voetmaat ; 

binnen de Lyften. 



CATALOGUS 
Vv A _N 

SCHILDERYEN. 
en zeer kapitaal en fchoon Stuk , ver; JO —y 

_« beeldende Batzeba, zittende by, hef 
Badt , welke door een oude Vrouw een 
Brief van den Koning David bekomt; met 
een fraai en plaifant, Verfchiet zoo van Ge- 
boomten als prachtige Gebouwen, op een 
van welke den Koning ftaat; alles zeer uit- 
voerig en krachtig Gefchilderdt , door $a- 
muel van Hoog/traaten; op Doek , hoog 84, 
breet 59 duim. „Auden 

—a-Een fraai Stuk met een doode Haas, Vo- JCS — „— 4 
gels , en verder Bywerk, zeer kunftig en 
plaifant Gefchilderdt, zoo goed als van Wee- 
ninx, door Valckenburg; op Doek , hoog 49; 
breet 38 en een half duim. 77. 

__3-Een dito weerga , waarin een zeer natüur- {7,5 
lyk Gefchilderde Kat die twee doode Haanen GR 
onder haar pooten houdt, met verder By- 
werk , alles zeer fraai, en niet minder als 
’t voorige, door Denzelven; op Doek , hoog 
en breet, als vooren. ##-f: 

ed 

A Een groot Schöorfteen Stuk, verbeeldende -4- „—, 
48 de Liefde, krachtig en meefterachtig Ge- 

Een. fchilderdt door Bartholomeus Meyburg 16905. 
op, Doek, hoog 63, breet sa en een half 
uim. | 
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2 Catalogus van Schilderen, 

3 „-— „5 Fen ovaal Stuk, dienende tot een Deur- of 
Schoorfteen-ftuk , verbeeldende een Jonge- 
ling met een roode Mutz en Pluim op het 
Hoofd , houdende in de hand een Rol, waar. 
op een Rym-vaersje ftaat , zeer natuurlyk 
en krachtig Gefchilderdt door Denzelven 168 13 
op Paneel, hoog 65 en een half , breet 
46 duim. flannaar, | 

6 J5- „6 Drie Kamerftukken met Paftoraale Gefchie- | | 
| denisfen , zeer fraal gefchildert, door Philippus (% in 

van Dyk ; op doeken, zynde alle hoog 7 voet Rs EE 
A duim; en twee daar van, breet 4 voer, “““ 
3 duim, en een breet 2 voet, 9 duim; ne- 
vens een Schoorfteen- ftuk met Kindertjes , 
hoog 3 voet ,3 duim, breet 2 voet, 1 duim. 

A 

22 _ «u 7 De Hiftorie van Sufanna met de Boeven, 
zeer fraai en krachtig gefchildert in de ma- 
hier, of uit de School van Rubbens; op Pa- 
neel, hoog 18, breet 25 duim. /, rlr 

Û 
2 4 _ „8 Een dito, zynde daar Ahafueros de Scepter 

7455 toereikt aan Efther, niet minder fraai en 
krachtig, en in de manier als ’t voorige, op 
Koper 5 hoog 17, breet 22 en een half 
duim. Carré. 

1 „9 Een Winter met een meenigte Schaatsry- 
ryders en verder gewoel, door, of in de 
manier van Vinkeboomns , op Koper; hoog 13, 

breet 18 en een half duim. (pstefnf. 

de Een dito Winter met veel gewoel zo van 
Narre-Sleeden als anders, zeer uitvoerig , 
door Van der Venne; op Paneel , hoog 12 en 
een half, breet 24 duim. e. | 
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Catalogus van Schilderyen. 3 

rr Een prachtig Gebouw , zeer uitvoerig ge- 
eenmeS fchildert, door Dirk van Deelen; op Paneel, 3 Je 

hoog 18, breet 24 duim. . « - - *» zi Br 

12 Een dito fraai Gebouw van binnen en bui- 
Wreefst. ten met Beeldtjes geftoffeert, door Denzel. 7 

ven; op Paneel, hoog 21 ‚breet 34 duim. » NI an 

13 Een zeer plaifant Rhyn-Gezigt, ryk geftof | 
feert , door Brydel; op Paneel, hoog 11 VR. | 

A Pp - breet I4 duim, JRE JL ” 

zer Ee 

: 

‚dt 

neel, hoog en breet als vooren. - 
14 Een dito weerga, door Denzelven; op Pa | 

Í 

| 
15 Een fraai Gezigt op de Schelden van de Stad | 

hant Antwerpen, met veel Scheepen enz. geftof- | 

feert , zeer natuurlyk,door Bonaventura Pee- ADA | 
ters; op Paneel,hoog 2reneenhalf,breed /f_ JS, 
33 duim. _ - - - & : 0 p | 

16 Een onftuimig Zeetje, zeer natuurlyk door bad | 
Lem mef T. 4.5; op Paneel, hoog 17, breet 13 en $ Jy, 

| meldt 4 senen br CET | 

17 Een fraai Stukje, zynde een Dame in een 
Nis, met een Bloempot by haar, zeer uit- | 

letefre. voerig en krachtig gefchildert, door Mieris; RS 
op Paneel, hoog rr en een half, breed 8 en, 2 EAT 4 
een half duim, | | | 

18 Een dito fraai ftukje, zynde een Smits-win- | 
87 ON kel, daar een Paardt beflagen word , zeer | 
Rn / “krachtig; op Paneel, hoog rs en een half > 4, | 

breet 19 duim, . … '. « - Suf 

A 2 19 Een 
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| 4 Catalogus van Schilderyen. 

HO 9 Een Italiaans Landfchap met veel Vee, en 
anders geftoffeert, zeer natuurlyk; Op Pa- 
neel, hoog 16, breet 19 duim. Jabbngf 

_JQ-— 20 Een Stuk met Bloemen en Vrugten cn uit- 
an 9 voerig; op Doek, hoog 25, breed 22 duim. ezebve. 

…fchildert , zynde ieder hoog Io, breed 
| J. 2 „21 Twee Zeetjes, zeer uitvoerig op Steen ge- 

| 12 duim. (rre- 

6 &-_ «22 Een Deur- of Schoorfteen-ftuk met Bloe- 
“__men,zeer fraai en krachtig gefchildert , door 

Carel Borghard Voet; op Doek ‚hoog 3 5 breet 

| 33 duim. Wiget. 

| a ar 23 Een dito Schoorfteen-ftuk „zynde een Vrouw 
| *\ met een Kindtje met Bloemen, zeer uitvoe- 

rig gefchildert, door A. van der Bufg; op 
Dock, hoog 38, breet 41 duim. Reo or 

| 3. £- „24 Een dito, zynde de Schaaking van Europa, 
| …_ zeer ryk van ordinantie en fraai gefchildert ; 

door Denzèlven; op Doek, hoog 31 brect 
39 duim. Mette: 

Hi J3 a 3 Een Schoorfteen-ftukje , verbeeldende Apol. 

| __ £ doen ‘Fhetis 5 op Doek ‚ hoog 29; breet 
gs.duim “A5 Jer: 

Per do, te Een kapitaal Stuk , zynde Apollo met een 
BE Schik-Godinne en verder Bywerk , zeer 
| goed na W/. Doudyns; op Doek. ‚ hoog 453 

breet 63 duim, Perebre. 

da 10. „ap Een fraai ftukje in Waterverw, met een 
6 j glas er voor, verbeeldende Batíeba zig was- 

fchende met haar NRC, en verder By- 

han Benkel. werk’, 
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Catalogus van Schilderyen. 5 

werk, zeer uitvoerig, door P. Jauffroy 1765, 
hoog 13 en een half, breed 16 en een half 
duim. 

e8-Een kapitaal Gezigt van de Stad Haarlem , 
À „ aan het Spaaren , zynde een Sonnefchyn , 
ALEEDZOE zeer plaifant van licht en bruin, en uitvoe- 

A rig gefchildert , door Paulus Conflantyn la 
Fargue; op Paneel , hoog I4; breed or en 
een half duim, 

1 29 Een fraai Stukje , zynde een Plundering van 
Valerse. | Pasfagiers door Struikroovers, zeer krach. 

tig gefchildert, door H Verfchuuring na Ph. 
WWouwerman ; op POR s hoog 16; Heep 
go duim... - = 

re Een fraai Fruitftuk , door Carel Borghard 
eere: © Vogis op Doek, hoog 25, breed 20 duim. # 

gr Een Renconter van Cavallerie, door P. Meu- 
Pag … + OEINERE Dee Doek, ‚ hoog 22 en een hals 5 btegd 

J ‚32 BRK AAA AOB BN KK =p 

52 Een weenende Maria Magdalena , zeer fchoon 
EZ ek ‚__en natuurlyk gefchilderdt ; door Willebords 3 

“SPO op Doek; hoog 32 en een n-hâlf; breed 27 en 
een half duim. a he RE 

23 Een kapitaal en natuurlyk Landfchap , door 
Mrerbimrt PF. Verhaagen , zynde fraai geftoffeert door 

J Lingelbach 5 op Doek, hops EL ‚ breed 
soduim. … . - k ON 

4 4 Een dito kapitaal Land- en Water -Gezigt 
dezelie. ‚ ryk geftoffeert met Koeijen , Schaapen , Geis 

ten, enz. zeer natuurlyk en krachtig gey 
A 3 fchil- 
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6 Catalogus van Schildergen. 

fchildert, door Denzelven; op Doek, hoog 
64, breet 42 duim. 

| 

8 „—,35- Een magneficq levensgroot Portrait, zynde 
een Knieftuk, van Auguftus de 2de, Ko- 
ning van Poolen-en Cheurvorft van Saxen, 
zeer fchoon en kragtig gefchildert door Ni- 
cola de Largilliene; op Doek, hoog s1, breet 
39 duim. Man dermwall. É: 

de J2-.36 Een Mansportret zeer ftout gefchildert, 
door Frans Hals; op Panneel, hoog 24 breet 
1gen een half duim. 4d. 

JA —, —/37 Een fraay Mansportret, door Raveftein; op 
Panneel, hoog 28 en een half, breet 23 

duim. Zelngf 

J_ 2-,38 Een dito extra fraai Mansportret „ door 
Schoonjans, op Doek, hoog 25 en een half, 
breet 22 duim. (erré. | 

3 4-39 Een jong Kind in een Geeftelyk gewaad, 
| zeer natuurlyk, door een braaf Meefter; op 

Doek, hoog 23. breet 17 duim. fetnzeg. 

4 #- „40 Een kapitaale Kerk van binnen, door Bliek; , 
__op Panneel, hoog 36. breet 47 duim. Carre. 

Gefchildert op Panneel; hoog 24. breet 23 
en een half duim. %07p En 

Á2- „42 Een zeer fraai Mansportret zittende voor 
{een Tafel, waar op diverfe Studien leggen, 

natuurlyk en uitvoerig Gefchildert , door 
een braaf Meefter ; op Panneel, hoog 30. 
breet 23 duim. FLLEnaf. | 

ARE Ben / 43 Een 

en Senn 

ROn att Een Corpsde Guarde, zeer fraai en uitvoerig 

Í 
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43 Een ftukje met Koetjes in een plaifant Land- 
latere. fchap, in de manier van /. Romyn; op 

Doek, hoog 15. breet 18 duim. . . -- 

À 44 Een dito weerga, door den zelven; op Dask, 
ezels€. _ hoog een breet als vooren. «… … — - --# 

45 Een Boere Binnehuys, zeer goed na Adri- 
Kietelhser. Aan van Oftaade; op Panneel, hoog 1 9 geen 

Is eneen halg duim. - - « - + 

46 En plaifant gezigtje, door }. a: op 
(En Panneel , hoog 14. breet 19 duim. - - J 

47 Een Battaille, zeer kragtig en goed Gefchil- 
Hiagfp. dert, door P. Moulyn; op Panneel, hoog 

J 14. breed 19 en een half duim. BP ere 

8 Een Valke Jacht, zeer fraai geftoffeert en 
Kaan À, Gefchildert door den Ouden Moucheron; Anno 

/ 1663. op Doek, hoog zo. breet 25 duim. . 

49 Een mooi geftoffeert Landfchap, door %. 
Brat Schoeff: op Panneel , HROS 16 en een half, 

DEEEF 3 OOAD. Anier ne ere ny 

| so Een dito Landfchap, door den zelven, op 
E / larve. Knel: hoog 11 en een half, breet ig 

Ee le elen d 

‚ st Een zeer fraai Landfchap met wides. 
Larve. _ Schaapen &c. door u, op Doek, hoog I5. 

breet 22 duim. . - A 

‚52 Eenftukje verbeeldende een Alchimift, zeer 
Carre. uitvoerig door Boi, op Panneel , hoo5 13e 

breet zoen een half duim. - . - - Jy 

53 Een 
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3 Catalogis van Schildergen. 

dn J6 „53 Een dito weergaa , zynde een binnevertrek, 
waar in een Man , Vrouw en Kind, &c. 
door den zelven, op Panneel , hoog en breed 
als voren. fer: LA. 8 

{4 54 Een fraai Kerkje van binne, met eenige 
Beeldtjes geftoffeert, door £. de Wit; op 
Panneel, hoog 12. breed ro en een haif 
duim.  E£Lonrk. 

{00 — „55 Een Schoorfteenftuk met twee Kindertjes, 
id hebbende eenige Aftronomifche Figuüuren 

by haar, zeer fraai en natuurlyk in ’t graauw 
gefchildert, door Jacob de Wit; op Doek; 
hoog 43. breed 32 duim. „4: fed der hat: 

S jg-,56 Een kapitaal ftuk, verbeeldende Rhynout 
in de fchoot van Armida flaapende, ryk van 
Ordinantie, en zeer kragtig en fraai gefchil- 
dert in de manier van Antonie van Dyk5 op . 
Doek, hoog 52. breet 42 duim. Jatlngl dh: 

| 

| Í2_„-„57 Eendito fluk, zynde een Romynfche Bat- 
taille, zeer natüurlyk en kragtig gefchildert 
door H, Verfchuuring; op Doek, hoog 37. 
breet so duim. , | 

J2_ Je 58 Een groot ftuk , zynde de Markt van Ant- 
de werpen , met veel gewoel , natuurlyk en 

braaf gefchildert, door De Bie; op Doek; 
hoog 44. breed 77 duim. doeme. 

2 59 De Roomfche Livia by haar Vader in de 
— #67 1% Gevankenis, zeer goed gefchildert in de ma: 

nier van Monthorft ; op Doek , hoog 37. breet 

| EE CA. 
Jo A B | 6o Een 
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Catalogus van Schilderyen. 

Go Een plaifant geftoffeert Landíchap, door Je 
van Scheynder ; op B boog 24. breet 34 

brloreg duim. re . ht re - pp 

61 Een dito Landfchap tot een weerga, door Den- 
BE zelven; op Doek , hoog en breet als vooren, 

_ 62 Een dito natuurlyk Landfchap, door He: 
larre. Block; op Doek, hoog 35. breet 32 duim. 

63 Een dito geftoffeert aangenaam Videe 
7 door F. van Lis; op Panneel, hoog 24 en 

planta een half, breet 32 duim, kunnende dienen 
tot een weered vn, t YOONBE larf 

_ 64 Een Boer met een Hen, zeer natuurlyk, 
Len tea. door Carel van Mander 1662. op Doek; hoog 
/ Ô gr eneen half, breet 18 duim, « « -- -# 

65 Een portretje, verbeeldende Pomona, waar 
Es af by Vertumnus, in de gedaante van een ou- 

ke de Vrouw, komt vryen , plaifant gefchil- 
dert door Alyda Wolf fen; Jas op: Panneel, 
haog 18. breetsra: dkm. 710 

66 Een dronke Boere gezelfchap , zeer geeftig 
Bere. door P. Quaft, op Panneel, Hoge a breet 

_23eneenhalf duim. . «. -« he dl 

67 Een bloeinftukje op Eanneel, hoog 12 breet 
pelik. 18 BMG Io ne DRT 

68 Een ftukje met doode Vogels, door J. 
plante. Vonck; op Panneel, hoog 11. breet 15 duim, 

69 Een Boere Gezelfchap:e , zeer natuurlyk ge- 
fchildert op Panneel, hoog 1o en een half, 
breet 14 duim. Hekel keet 

B zo Éen | en 
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J__JÓ „zo Een leggend naakt Venusje, door een Sater 
| begleurt wordende , door P. Speykerman, 

op Panneel , hoog en boeet als ’t voorige. …— 
Î etter £ zr rin e 

AP n PE Een natuurlyk oud mannetje ‚die zig warmt 
EN op Panneel, hoog 19. breed 14 en een half 

duim, Grstermeij. 

SIL nye wee ftukjes, ‘zynde een Vrouw met een 
raagbol in de handt; en een Jonge met een 
Kan en Glas, door }. Frank de bloem/chils 
der; op Panneel, ieder hoog rr en een half, | 
breed ro en een halve duim. fan breef. 

2 J2 „73 Tweedito's, zynde een Juffrouw met een 
“ Kakketoe; en een Jonge met een Muyfeval, _ 

door FJ. Lagoor 1704. Op Panneel, hoog ro 
breet ra duim. Higvebf 

ddr Twee dito’s, zynde twee zittende naakte 
Á Kindertjes &c. op Doek, ieder hoog 16. 

breet 13 duim. (oo terf 

f J£- «75 Een Vrouwtje dat zit te bryen , zeer aardig | 
De en kwik gefchildert op Panneel, hoog ro. | 

breet 7 duim. 24. 

J_ A „ 76 Een oude Man met een Uyl, &c. op Pan- 
ie neel, hoog 7 en een half , breet g duimen, 

en een dito, zynde een Boere gezelfchapje ; 
door van Heemskerk; op Panneel, Hoog en 
breet als ’t vorige. Aftlagervad defntton, 

2 _ „7 Twee ftukjes met doode Vogels, door C. 
Rt Velikoven; op Panneel „ ieder hoog g. breet 

g en een half duim. 

WN / 
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=>s 78 Eenklein ftukje, verbeeldende Chriftus met 
kene de Emausgangers, zeer uitvoerig op Koperg „/. Cn 

hoog 6. breet 5 duim, 

79 Een dito ftukje , zynde Italiaanfche Aêteurs, 

en Label met een Cither, na Watteau, op Panneel;, , 

hoog 7 en een half, breet 5 duim. …. … - # ASO n 

Zo Een fraai klein Manskopje , zeer uitvoerig 
op Panneel, hoog 3 eneen half, breet 2 en 
een half duim. 

° s 8 2 _ ff 

4 B Een Venetiaanfch Mansportretje, op Ko. 
tnsPle2f per, hoog 5. breet 3 en een half duim, 

82 Een dito ganges op Koper ; Hoog en brect 
als voren. 

„ / 83 Drie kleine ovaale portretjes, als 2 Vroue J vr 
ATTE- wen eneen Mäns, à — is te tf En 

34 Een Heilige Famielle, beftaande in Maria 
VL ‚ met het Kindt op haar fchoot, St. Jan, St. 
ams Eff Anna en Elizabet, zeer goed, na Paul Ve- 

ronees; op Doek; hoog 25: breet 31 en een Binn 
half duim. … - - de 

85 Een Zeeftukje, door Willem van Dieft; op 
ist Panneel , hoog 14. breet ar duim, . -.-p — ze f 

86 Een dito, door een ander, op Panneels : 
Censtd hoog 13 en een half, breet 14 duim. … -„-— Je # 

t 

| 87 Een ftil waater met diverfe Scheenjes &c. 
Wannaar: kaden hoog 13 eneen half, breet 4 2 DEE ’ 
| Im, 

Ba 88 Een et 
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| He 0 „88 Een ftuk met doode Zeevifch , door T. M, 
| ‚_op Panneel , hoog 23 breet 28 duim. Man Bloot? 
| _ „89 Een dito Vifchftuk, door een ander, hoog 
| EE 23. breet 39 duim. 

| _ fo, go Een fraai gezigt van de Stad Nymegen, door 
3 ee Jan van Gooyen, op Panneel, hoog 26. breet 

37 duim. #izee rlimmienge. 

gr Een dito gezigt van de Stad Rheenen, in de 
Zn manier van den zelven, op Panneel, hoog 

21. breet 32 en een half. Arre, | 

_ £-, 92 Een Landíchap op Panneel, hoog 14. breet 
Ze 18 duim. de 8 rand 

sin 93 Twee dito Landfchappen op Paneel, hoog 
Sd A 17 breet 59 duim. p- SLE 

04 Een Boere Keukeftukje op Paneel „ hoog 
ee 3, breet 17 duim. Gyye. 

Oe 95 Een kapitaal ftuk met diverfe foort van vrug- it ten, op Doek, hoog 37, breet 59 duim. aaMlerf. 

| J_ &- „96 Eenftilleeven, door een goed Meefter; op 
Tin Doek, hoog 38, breet 45 duim. 4, ng, 2 

p Jy „97 De Leeuwe Jagt, na Rubbens; op Paneel, 

hoog 34» breet 46 duim.n fazer pan defntren. 
C 

Kf _ „98 Een kapitaal ftuk, zynde Samfon en Delila 
Re met de Philifteinen, op Doek, hoog 42; 
| breet 49 duim. ‘dezebve: 
Í 

wa f 4 _ „$9 Een Oude Manstronie met een Boek in de. 
B hand, op Paneel; hoog za, breet 16 dbrien. deter ril 
gn ndnnnnennnnd ennn 
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) too Het Portret vaneen Turk met zyn Tal 
band op ’t hoofd, op Paneel; hoog 2; 
breet 18 duim. N , 

ror Een Landfchap met Koetjes, op Paneelz 

Pe hoog to, breet 14 duim. . … . - - zj 

zo2 Twee Bloemftukjes op itn Ap 20 
aaf breet 16 duim. - - se 

| ‚ „yy 103 Een Hiftorieel ftukje éc. 5 Paneel; ie 
pr-blda. 18, breet 24 duim. - 0 

104 Een Landíchap met diverfe Koetjes en an. 
Derchre- dere Beeften , na Berchem, op Paneel; nn 

19, breet 26 da ee 

‚ros Eenige rookende Boertjes in een vertrek, 
| Carre. op Paneel, hoog 13, breet rr duim. - -# 

106 Een Renconter van eenige Ruyters, © 
ER er, Paneel; hoog 8, breet 9 duim, . - 5 Pe 

ro7 Een Italiaanfch Landíchap in de manier 
ge | van Salvator Rofa; op Doek, hoog 13 en 
fers claar een half, breet 17 en een half Es E -# 

KL Ed 108 Een Zeeftukje, door Jan Maat; hoog 16 

za dd 

KOEN JM 

_—_ Jo —_ # 

ns 

En 
€ 

RE Ae 

Sdk 

On 

en een half, breet 13 en een half daim, Me nd 

ET 2 zog Een dito, door een Ander; hoog 15, breat 
2 ie 

Me A00. zo -daim, tt an Wiek. ord 

"zo Een kapitaal ftil water, met ee o ê 
Carré. Doek, hoog 36, breet za dum... - — 3 No 

| zir Een uitvoerig ftukje met Vogels, door 

B 3 T. van, S— ICn 

fll63 IE, 
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T. van Pee, difcipel van Bis/chop; hoog 18, 
breet 6 en een half duim. a 

ok J8-,112 Twee Zeeftukjes in ’t graauw, door Jan 
van Gooyen; op Paneel, ieder hoog 8 en f 
een half, breet 12 en een half duim. /peretres 

$ « ù & 

1_ /2 253 Een ftuk met Vrugten, Kreeft &c. Mees. 
an teragtig gefchildert,” door 4. van Byerens 

hoog 25, breet 32 duim. (re. 

: ri4 Twee dito’s zynde een Chriftus, en een 
J_ 6 « Maria, beide zeer uitvoerig gefchildert, 

door een oudt Meefters; op Koper, ieder 
hoog 6, breet 5 duim. 7 An 

_ „rts Een fraay Landfchapje met Koetjes &c. 
e door WW. Romyn; hoog is, breet 19 en 

een half duim. foAgsaz W 

JO ‚6 Een dito, waar in een Poftwagen en eeni- 
ge Jagers &c, door Berkbeyden ; hoog 12 en 
een half, breet 16 duim. 40 an #/ 

JA Ze EED Herderinne, vlegtende een Kroontje , 
ele zeer plaifant door Gerbrand van den Eekhout; 

op Doek, hoog 43» breet 37 duim. ferme. 

OR 238- Een zeer goed Landfchap, zynde een Zon- 
e “__ pefchyn, kragtig en uitvoerig gefchilderd 

op Paneel; hoog 15, breet 17 duim, ÉversteÂ. 

2/2 119 Adam en Heva in ’t Paradys, beezig zyn- 
T0 74 dede Vrugt te gebruiken, door Jaques de É d 

Rore; op Doek, hoog 12, breet 9 duim. stome 

2 8,120 Een dito weerga, zynde de uitdryving van 
Adam en Heva uit het Paradys, door dea Oorebve. 

Ben Zelven 5. 

J228- JA — út 
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Zelven; op doek, hoog en breet als voo- 
ren. 

zer Een Bad van Diana, waar in Califto ont- 
en ertbe A. dekt word, in een plaifant Landfchap , zear 
f uitvoerig, door P. S..... op Paneel, 

hoog ro, breet 16 duim. « - -— - A 

=t22- Een kapitaal deur- of Schoorfteenftuk , met 
(O 4 Kindertjes, benevens een groot Fefton van 
goeree Bloemen &c. zeer kragtig en plaifant ge- 

fchildert door M. Terweften en G. P: Ver- 
bruggen; op Doek , hoog 59 , breet 32 
dak! EE re eee ster 

223 Een flaapende Venus en Cupido, befpiet 
Zin A wordende door een Sater, door 7heodoor 
GOESE Û Hartzoeker na Baleftra; op Doek , hoog 40, 

EEM tn ee ae 

zet Een Franfe Dame als een Nimph verbeeldt, 
9, rte ff, Zeer kragtig gefchildert , door MNicola de 

Largilliere; op Doek, hoog 44, breet 34, 
duim: 

225 Een ftukje met verfcheide Kindertjes, zeer 
rertte f. Plaifant gefchildert in de manier van De 
Á Wit; op Doek, hoog 19, breet 21 duim. , 

426 Fen kapitaal Schoorfteenftuk , verbeelden- 
| de den Overvloedt , zynde twee Vrou- 
bre raed. wen , en drie Kindertjes met Bloemen , 

Vrugten, &c. door F. van Haagen; 1674. 
op Doek, hoog 44; breet 37 duim. - — -# 

127 Een fraai ftukje, zynde een jong Student, 
j of Officier met een gepluimde hoed op ’s 
Wtrerbinnm js ; hoofd 

ALB lar 

Ibn 

A0 u W 

£ 

hen 

£ pn 

PL ae 

Mas dl gf 

Ri Jo ip. 

LJ 46 Je (7 
id 
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hoofdt, zeer kragtig en uitvoerig gefchil- 
dert, door Fohan Le Ducq; op Paneel; 
hoog 1r, breet 7 en een half duim. 

20 Hart Een extra fraai ftuk, verbeeldende een 
EN. Schilder die het portret van een Dame; 

t welk door een Mansperfoon word vaft. * 
gehouden affchildert of retoucheert, zeer 
natunrlyk en kragtig, en zoo fchoon, als 
of het van Titiaan waar gefchildert; zynde 
geteekent Anno 1596. op Doek, hoog 25, 
breet go duim. Gertie. 

2 2_ „129 Een dito fraai Mafsportret in ’t zwart ge- 
kleedt , zynde zo fchoon en kragtig gefchil- 
derd, als of ’t van den Ridder Ant. van 
Dyk waar , door Mierevelt; op Doek, hoog 
30, breet 24 en een half duim. Bofioreg- 

‚ze Een Schoorfteenftuk, verbeeldende de Mu- 
2 4C-— gs fieq, zynde vier Kinderen , houdende een 

Medaillon , waar in Orpheus fpeelende ver. 
toont wordt &c. zeer natuurlyk in °t graauw 
gefchildert; door Elliger5 op Doek, hoog 
36, breet go duim. Corte A. 

J JA 131 Een plaifant ftukje verbeeldende Jupiter, 
TELS die in een Goude regen by Danaë komt; 

door een goed Meefter; op Paneel; hoog 12 

breet 14 duim. np, 

B 4 J0 z32 Een fraai ftuk, verbeeldende het Belvider | 
B Ae der ftadt Nymegen, fchoon van rt Jelk 

en zeer helder gefchilderd, door Johan vanf 777 
Gooyen; op Doek, hoog 38, breet so duim. 

r3g Een kapitaal en fraai Dorpgezigt B Te 
teen annen teens QQ. 

J39 $ bn 
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e Moolen en Kerk, en zeer aangenaam ver- 
demmef fchiet, alles zeer helder en ftout gepen- 

feelt, door JF. Ruysdaal; op Doek, hoog 
sas Dreet ar dU, -- -— 5 re 

134 Een Rotz met een gebouw en Duynagtig 

GllagPf. Landfchap met Water en Beeldtjes in 't 
verfchiet, zeer zonagtig en aangenaam ge- 
fchildert door }. Both; op Doek; hoog 29 3 
hieet, aa, didl Gia dean ue er rs D 

135 Een Fraai Landfchap waar in twee Figuü- 
EA ren, die Schaäpen fcheeren, waarby een 

fan'der Áw Kar en Paard nevens een Hond ‚ zynde ter 
zeide een Geit met zyn jongen welke graa. 
fen, zeer fchoon van Ordinantie, en plai- 
fant gefchildert, door Simon van der Does; 
op Doek , hdog go, breet 33 duim. - - 

136 Een zeer aangenaam ftukje, zynde een 4 
waater met een Beurtman vol Volk, ne- 
vens eenige Scheepjes in ’t verfchiet, zeet 
fraai en natuürlyk gefchilderd , door }. va 
Os; op Paneel, hóog 8, breet to duim. 

Warderka. ej 
137 Een dito weerga, zynde een Schip, ’t welk 

door een fteevige wind {nel voortzeilt 
nevens eenige Scheepjes in ’t verfchiet , nie 

_fminder frdai en plaifant äls ’t voorige , doo 
den Zelven ; op Paneel, hoog en breet al 
vooren. | 

aas Een extra fraai Landfchap met fchoon Ge- 
boomten , en met Beeldtjes , Koeitjes , 

WEA É Schaapjes en Geytjes geftoffeert; zeef aan- % j 
| ee 4 genaam, uitvoerig en Zonagtig gefchildert, 

| C door 

57 te | 

33 th II 

Ö 7 Ar 

| Á /$ 0g- IS 1 
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door F. Xavery, op Paneel, hoog-13; breët 
I7 duim. 

DC « -—w 139 Een kapitaal ftuk, zyndé een inter vol 
gewoel , zo van Schaatsryders, Narreflee- 
den „ als anders fchoon van Ordinantie, en 
zeer fix en helder gefchildert, dóor Klaas 
Beelt ; zynde dit een der befte, die van 
hem.bekent zyn, op Doek , hoog 393 
breet!s5 duim. an £ zkef: 

13 3. „rte Twee ftukjes, zynde twee Buiteplaatfen ; 
zeer fraai en zoo uitvoerig, als of het van 
van der Heyden was; Op ha ieder hoog 4» 
breet 6 duim. Fe Cfengf 

UZ ue TAI Een Avondftond met een ondergaande 
Zon , nevens veel Beeldjes en Scheepen, 
zeer fraaigefchildert, door /. van der Neer; 
op Doek , hoog 26, breet 36 duim. 

Nittert kele 

20 „42 Een Boere-flal, van binnen te zien, met * 
Beelden en Beeften, zeer fraai en krach- 
tig gefchilderd , door Campbuyfen; op Pa- 
neel , hoog 13, breet 17 en een half 

Ed 

IS 5, 143 De vyf Zinnen , door Ff. M. Moolenaar ; 
op Paneel, hoog 4 en een half , breet 
4 duim. doe permek 

£- „344 Eneas die zvn Vader Anchifes redt uit 
in den Brand van Troijen, zeer fix gefchil- 

dert, door f. de Roore; op Koper; hoog 
| 8, breet 6 en een half duim. Uitterlimminge 

BEE 1 145 Een 

N 
4 

li 
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145 Een zeer plaifant Stukje , verbeeldende 
pn gr. een Valke-jagt, met Beeïden en Paarden 

“_geftoffeert, ryk van ordinantie en fraai ge- 
fchilderd, door Lingelbag ; op Paneel,hoog Zg „-—# 
vas breet-agîduim..… & moets D PJ 

146 Een dito aangenaam Stukje met Koeijen , 
/ggerb n= Zeer natuurlyk en fix gefchilderd ‚door Jan- 

Jin, van zyn befte Tyd; hoogen breet 23 B 
RE rg emween half duim. . « -—- «- - …-N 

oon „147 Een klein Stukje met Beedelaars, door een 
bbenfds goed Meefter. De KNN ALAIN BOR Ae EL a A. JA 4 | 

148 Vier Stuks, werbeeldende de vier Euan. 
î ont. Seliften, zeer krachtig en {tout gefchildert, 
RE door Spagnolet op Doek, hoog ieder 57en 7 

een half, breet 45 duim. - «+ ---4# rel 

‚ 349 Een plaifant Landfíchap met Beeften ge. 
’ ftoffeert , in de manier van Wynands; op 

Doek;hoog 41 en een half, breet soduimp Za" 
(urre 

TÔ so Een dito geftoffeert Landfchap, op Doek „ 

sider hoog 45 en een half , breed s6 duiten ì hs Bn 

„ zst Een Sinnebeeld op de Bouwkunft , door Ì 

jn ge AE RGGOp EA ge 

| _ „152 Een plaifant geftoffeert Landfchap, na Ca- 

fit bugs vel du Fardyn; hoog 52 en cen half ‚breet 
| Ü id ft ip 

: 
/ à 

69 duim. Se --, ol 
dl _ SC» 

he Ld 

‚ x53 Een kapitaal {til Leeven , door 4. van 
(arre Beijeren; op Doek , hoog 40 breet 32 duim, O2 

C 2 154 Een 

AAELS en el 
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nn JO, 154 Een dito ftil Leeven,door Kalffsop Doek, 
__ hoog 41 en een half, breet 34 duim. Cerre. 

92 2155 Een groot Landfchap; op Doek , hoog, 
49 een een half , breet 68 en een half. 

duim. Carre. 

3 156 Een kapitaal {tuk , verbeeldende de Een- 
… dragt en Vreede die de Oorlogs- wapens 

vertreed , door M. Terweften ; op Doek pf 
hoog 63, breet 73 en een half duim. Var der Wa £ 

Ae Jo _,157 Een dito „zynde Diana met haar Nimphen, 
| levensgroote , door Honthorft ; op Doek, 

hoog 77, breet 103 duim. GbbenS, tk 

J _ „158 Een Dame aan haar Toilet met verder By- _ 
AE il werk, zeer krachtig gefchildert, in de ma- 

nier, of uit de School van Rubbens; op 
Loek, hoog 55, breet 51 en een half 
duim Eelt 0% 

6. {0,59 Een Zee-gezist en Strand vol gewoel; op 
“Doek, hoog 27 en een half , breed 46 

| duim. Han kleeff” 

ge /S „360 Een Portrait uit de Famiellie van den Ad. 
miraal Tromp 5 Op Doek, hoog 52, breet 
40 duim. @{dergreer. 

ne Arn „16r Het Portrait van Koning Carel den Eerfte, 
…_op Doek, hoog 28 en een half , breet 

I aa en een half duim. è 

Dn 8 — „162 Een plaifant Landfchapje met Paarden ‚enz. , 
: __hoog 12 en een half, breet 15 duim. Zarre: 

86E IE en EN 
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/ En „, 163 Een kapicaal Stuk , zynde een Zinnebeeld- 
op de Navigatie , na Willem. Doudyns; op 4 
Doek, hoog 7o, breet 58 duim... … 4 SEL 

zó Een geftoffeert Landfehap 5 op Doek, hoog 
39 » breet 28 duim. /F eruietf 

165 Een dito, toteen weerga; hoog en breet 
als vooren. „/errne£. 

166 Een vliegend Kindt; op Doek, oe 243 
breet 3o en een half duim. — JA 

_/ 167 Een Stukje , verbeeldende een Vegtery, 
larre hoog 13 en een kalf, breed 17 en een half 

dalen sten PRE #2 Jan 

laf 168 Een kapitaal groot Bloemftuk , door G. 
P. Verbruggen; op Pipe, zo 57, breet 
65 duim. . hak B57obreet 4 

en 169 Een Venetiaanfe Zee-haven, ryk geftof- 
Er “_feerts op Doek, hoog 4I; breet so duim. Á ee 

17o Een kapitaal en fraai Etaliaans Gebouw, op 
Doek, hoog 4r en een half ‚ breet 28 en 

d 
Beortte 

: 

een balk dima Ab zet voters ak pp 3 4O- u 

ANN …. 171 Een dito weergaa : hoog en breet als voo= 
4 EENets ve == wke A Ep 

272 Een groot en natuurlyk Landíchap 5 hoog 
55» breet ga duim. AP ermset. 

0 173 Een plaifant Gezigt van de Stad gek 3 a 
Er) aar. op de Maas; hoog 47, bieed 84 duim. . 4 En 

C 3 174 Een 

{S8g2 che 
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| Jo Jo 174 Een kapitaal Stuk , zynde daar Ezan zyû 
Eerftgeboorte- regt aan Jacob bvergeeft 
voor een Schotel Linfe-moess, zeer krag- 
tig en natuurlyk gefchildert, door Joachim 
Uitewaal ; op Doek , hoog ‘58 ; ‘breet 78 
duim. rand) de, 

Re A-175 Een Nachtftuk , zeer kragtig gefchildert in 
de manier van Elshamer; op, Paneel, hoog 
47» breet 42 duim. (re 

20 _J0-176 Een kapitaal Stuk , zynde Jan Steen en zyn 
Vrouw, met verder Bywerk; op Doek, 
hoog 38 en een half, breed 33 duim. Lommed. 

_ 6-77 Een Bachegaal,o „op Paneel, hoog zo» breet 
32 duim. Gent Je 

178/Een Arcadifch Eandfchap met Klippen ;, 
: enz. hoog 16, breet 30 duim. 
Sn Ak Carre. 

17ojEen dito weerga, door Denzelven „ hoog 
en breet als voren. 

5 /0-—-180 Het Portrait van Koning Willem de Derde, 
Levensgroote tot de Knie; op doek, hoog 
495 breed 39 duim. (arre- 

of JA. 18r Een dito, zynde de Koninginne Mari , 
hoog en breet als voren. Aen | 

1_ Ju 182 DeKruifing van Chriftus tusfchen ‘de Moor- 
N denaars, na het groote Stuk van Rubbens; à 

op Doek, hoog 30, breed 24 duim. taere- 

183 Een 
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283 Een ftukje daar in een Man Verbonden 2 ‚ 

an A word; hoog 9, breet 7 duim. « « « - # = ú— 

… … 184 Een Basrelief ; op Doek, hoog 24, bfeed Kel 

an bOfik: eg ho ERE neg Jp 

185 Het Portrait van een Moorfe Prins, hoog 

fn heleef? dp, ‘Breen gd dink. 400 Pe steep AIT Pi 

| 4d Ü 

KE 7 „186 Een Vrouwe-portrait, hoog 2o, breet 8 
Wenter 7 23 duim. „ « … had hed - - « . , „ e #/ / EL Dr n 

187 Een Landfchap met Koeijen, enz. na Ber- 
Ebben. chem3 Op Doek, hoog 21, breet 25 er 

een half duim. «. * nde es 2-2 " 

Á 188 Een groot Landíthap met een Paauw en 
Me nverfieer. ander Gevogelten, door een goed Meeflers É Pa, 

op Doek, hoog 45, breet 66 duim. . .-» „0 

i89 Een Schoorfteen-ftuk; op. Doek; hoog dn 
za, Breet sdam rna nek « =P 0 Gen 

ígo Een zeêr kapitaal Landfchap , waar in A- 
£ 2 ) bram zyn Dienftmaagd Hagar met Ismaël 

eh E Ee gitleid, door Momper; op Doek; hoogss;s 4 
breet ga duim. « - - er ff aaf 

ror Een dito kapitaal Gezigt uit het Duin op; 

bau Âteef en van den Haag, door F. Knibber; op j 
# Doek, hoog so, breet 99 duim. . . « -y Bh 

Y/ 6) „192 Een kapitaal Kamerftuk , verbeeldende de 
antorfre:. Hiftorie van Jephta, daar dezelve van de 5 

Overwinning t’ Huis komende, zyne Dog: J6-”-n 
ter 

Zeges IE dh 
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ter hem het eerft ontmoet; zeer ryk en 
fraai van ordinantie en kragtig gefchildert, 
door een braaf Meefters op Doek, hoog 
8r , breed g2 duit. Ì 

JO 5,193 Een dito, zynde daar de Dogter van Jeph- * 
| ta, verzeld door haare Maagden, ten Of- 4 

fer geleid word; in alles niet minder dan «0 
| het voorige ; door Denzelven , op Doek , zg 
| hoog en breet als voren. par dor Ae | 

JC — S-—/194 Een dito Kamer-ftuk , verbeeldende daar 
Eliezer en zyn Vee door Rebecca gedrenkt 
zynde, hy aan haar het goude Hoofd-ver- 
cierfel en Armringen overgeeft , enz. mee- 
de ryk van ordinantie , door Denzelven; op 
Doek, hoog 79, breet 82 duim. Zetefve. 

Jo 5 -,tos Een dito, zynde daar Eliezer aan Bethuêl 
en Laban de Reeden van zyne Reize voor- 
ftelt en Rebecca ten Huwelyk verzoekt 
voor Ifaac, enz. door Denzelven; op Doek; 
hoog 79, breed go duim. (Aesatsel 

, Jr, 206 Een groet Vifch-ftuk met Figuuren, door 
| Lange Pier; op Doek. pan defukben. 

197 Een klein Nacht-ftukje. Carré 
A, 

„g-8 Een dito Zee-ftukje: fen brakel. 

he hi _ „199 Een dito Landfchapje. (An „loef. 

„_ JO-2eo Een Vrouw met een Pyp. A 

| fn &-_ „eor Een Badent-vrouwtje met Cupido. far Ekel 

PRJ 
| 
í 

202 Een 

| 
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e EN J 2 Ny # A0 

202 Een oud Mans-portrait. „Aydman---f * 

203 Een Bybelfche Hiftorie, door een Oud í so 

Meefter. brabbrk. «eeN SB 

204 Een Zwyne- Jagt. } TOE PE 

205 Een dito Harte- jagt. | 

206 Een Autaar-ftukje met Deuren , door een í p 
Oud Meefter. Carre. ---- -- 

207 ‘Een dito met Deuren ‚ door Utfupra. …- fte 

Af 2 00Â Ef Dj 

Volgen eenige Boetzeeyfels, 
Pleifter, enz. | 

Haas. 268 Een Borftbeeld van Willem den Vierden, 
6 Prins van Orange, zeer fraai BRP EN 

door Xavery. - -—— — 

» 2og Een dito Borftbeeld, van de Princeffe 
Haag: van Orange , Hoogft Deszelfs Gemalinne ; 7 À 

dada Menselmen tn a ne 

df d £ GNS Á Ë Sn 
(oytuf 210 Een fraai geboetfeerde Flora. . - - ’ 

ZA al 

witeelef? git Een dito fraai geboet{feerde Tombe. .-- # bSDteN 

Haag: a12 Een dito Offerende Priefter.. . .. --y 2- 2-2 

213 Een zeer aardig van hout gefneeden Her / 
/ dertje. ; 

Larre Zi Û _— 

214 Een dito Herderinnetje, tot een weergaa 

D. 215 Een 

AAT Zh 
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Din , __„ 215 Een Hercules van Bronze. Haag.» | 

bee J5_ „216 Een Lucretia, gedeeltelyk van Marmer. # baant E 

3 „1 217 De Worfteling van Hercules met den Reus 
8 Anteus, van Pleifter. Haag WW. 

2 2-„218 Een fraaije Pleifter-groep van de Sabyn- 
fe Maagden-roof, door den Chevalier Ber. 
nin, Belomeij, 

J_ JO « 219 Een dito Leda, dar Bernini. At: 
D 

220 Een dito Faunus. 

en, 221 Een dito, zynde de Gladiator , na ’t An- 
TEROSON Haag Wv. | 

J_ A -« 222 Eendito, zynde Antinous, na Ana p 
223 Een dito, zynde de Fluiter , na ’t Antieg. £4 MW 

en LO 

Ee 

p_ IA a 224 Een dito Anatomie -beeldtje. Haag. 

__j2- „225 Een dito Beeldtje, Peze cre. 

ge g- „226 has dito Beeldtjef. Jabbingh 

BE Twee dito vliegende Kindjes. Pha 

228 Drie dito Basrelieven. Á-s- 

A2 We Een dito Hoofd van de Laocon, met nog 
OR vier dito diverfe Hoofden. 7£. 3 w. | 

0 nn 

930 Een Struis-Ey, zeer fraai gegraveert met 
de Hiftorie van Chriftus. naer 

Ro EINDE, 
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